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GAMYBINĖS VAISTINĖS (JOS FILIALO) EKSTEMPORALIŲ VAISTINIŲ
PREPARATŲ GAMYBOS IR KONTROLĖS PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS

Tikrinama sritis
GAMYBINĖS
VAISTINĖS
VYKDOMOS
VEIKLOS
PAGRĮSTUMAS
DOKUMENTAI

Esminiai klausimai

Nuorodos į teisės aktus

Ar vaistinė turi galiojančią licenciją (- FĮ – 35 str. 1 d.
jas) vykdomai farmacinei veiklai?
Nr.1191 - 12

Ar yra visi būtini vaistinės vidaus GVP – 14; 68; 69; 70
dokumentai,
reglamentuojantys V-197 – 2
ekstemporalių
vaistų
gamybą V-761 – 27; 29
(įsakymai, pareigybių aprašai, tvarkos
instrukcijos, žurnalai)?
Ar paskirti atsakingi asmenys už GVP – 51; 71
gamybą, vaistų kontrolę, etilo alkoholio V-761 – 27
apskaitą?
Ar yra parengtas ir patvirtintas Įmonės V-761 – 27; 28; 29
vadovo aprašas dėl etilo alkoholio
gavimo,
laikymo,
apskaitos
ir
nurašymo tvarkos?
Ar vykdo veiklą su nuodingosiomis Nr. 302
medžiagomis (boro rūgštis, natrio
tetraboratas, atropino sulfatas, chloralio
hidratas, fenolis, pilokarpinas) Ar turi
Valstybinės visuomenės sveikatos
priežiūros tarnybos prie SAM leidimą?
Ar yra parengta Vaistinių preparatų GVP – 5; 65.7; 65.71
gamybos ir kokybės kontrolės
procedūra?

PATALPOS IR
ĮRANGA
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Ar vaistinėje yra įrengtos teisės aktais FĮ – 38 str., 21 str. 1-3 d
nustatytos patalpos ir (arba) vietos V-7 – 12; 16 - 19
ekstemporalių vaistų gamybai ir GVP –51
kontrolei, ar jos atitinka gamybinės
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Tikrinama sritis

Esminiai klausimai

Nuorodos į teisės aktus

vaistinės veiklos licencijos duomenis ir
informaciją?

Jei
yra
sterilūs
preparatai

Ar gamyboje naudojami prietaisai turi
metrologinės patikros sertifikatus?
Naudojamos
įrangos
(laminarai,
bakteriocidinės lempos, autoklavai ir
kt.) techninė dokumentacija.
Ar patalpos yra įrengtos pagal švaros
gaminami klases?
vaistiniai
Ar užtikrinama patalpų švara?
Kaip vyksta darbuotojų pasirengimas
darbui švariosiose patalpose?

VEIKLIŲJŲ
MEDŽIAGŲ IR KITŲ
MEDŽIAGŲ
ĮSIGIJIMAS,
PATIKRINIMAS,
LAIKYMAS

EKSTEMPORALIŲ
VAISTŲ LAIKYMAS

Ar veikliosios medžiagos ir kitos
medžiagos įsigyjamos iš licencijuotų
tiekėjų/Veikliųjų medžiagų gamintojų
sąraše įrašytų įmonių?
Kaip ir kur laikomos veikliosios
medžiagos ar laikymas atitinka
gamintojo nurodytas sąlygas?
Ar veikliosios medžiagos laikomos
gamintojo pakuotėje ar teisės aktų
nustatyta tvarka pakeistoje pakuotėje?
Ar ekstemporalių vaistinių preparatų
gamyboje naudojamos veikliosios
medžiagos
aprašytos
Europos
Farmakopėjoje?
Ar perpilant veikliąsias medžiagas
užtikrinamas atsekamumas?
Ar patikrinama jų tapatybė?

GVP - 13
Procedūra

V-7
–
01/2008:50101
Procedūra

FĮ – 39 str. 2p
GVP –11

Procedūra
GVP – 55
GVP – 56
Procedūra

Ar pagamintų ekstemporalių vaistų FĮ – 39 str. 3 p., 36 str. 3 dalis
laikymas atitinka nurodytas laikymo GVP – 11; 12; 57
sąlygas?
Ar užtikrinamas ir dokumentuojamas GVP - 13
laikymo sąlygų monitoringas?
Ar psichotropinės ir/ar narkotinės V-1429 9-13.2 p.
vaistinės medžiagos ir iš jų pagaminti
ekstemporalūs vaistai laikomi teisės
aktų nustatyta tvarka ir Tarnybai
deklaruotoje vietoje?
Ar gaminami aprašiniai vaistai?
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19EuPh

FĮ – 36 str. 2 d.
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Tikrinama sritis

Esminiai klausimai

Ar aprašiniai vaistiniai preparatai
GYVENTOJŲ
gaminami pagal VVKT patvirtintus
APRŪPINIMAS
EKSTEMPORALIAIS vaistinių preparatų aprašus?
VAISTAIS
Ar įvertinamas kiekvieno išrašyto ar
užsakyto kartinio vaistinio preparato
receptas?

Nuorodos į teisės aktus
GVP – 54
Procedūra
GVP – 53
V-583 – 6; 8

Ar
gaminant
kompensuojamus V-194
ekstemporalius vaistinius preparatus
teisingai apskaičiuojamos gamybos
kainos?
Ar registruojami kartinių vaistinių V-583 –5; 18
preparatų receptai?
Ar vaistinėje saugomi dokumentai Procedūra
leidžia nustatyti visus reikalingus
duomenis apie kartinius vaistinius
preparatus ne trumpiau, kaip 1 metus,
neskaitant einamųjų metų nuo kartinio
vaistinio preparato pagaminimo?
Ar išduodant gyventojui kartinio V-583 – 7
vaistinio
preparato
užsakymą
patvirtinantį
dokumentą,
jame
nurodoma visa reikalinga informacija?
Ar vaistinėje vykdoma išgryninto Procedūra
vandens gamyba?
Ar tikrinamas išgryninto vandens EuPh
laidumas, mikrobiologinis užterštumas
(kas kiek laiko)?
Kaip vykdoma vaistinių preparatų
gamyba?
Ar vadovaujamasi skystų vaistų
gamybos vaistinėse instrukcija?
Ar paruošti vaistų formų gamybos
aprašymai, instrukcijos?
Kaip vykdoma gamybos veiksmų
dokumentacija?
Ar rašomi gamybos savikontrolės
dokumentai?

Procedūra
Nr.340
Procedūra
Procedūra
Procedūra
Procedūra

Kaip vykdomas indų, pagalbinių Procedūra
medžiagų, fasavimo taros paruošimas?
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Tikrinama sritis

Esminiai klausimai

Nuorodos į teisės aktus

Ar ekstemporalių vaistinių preparatų GVP – 56
kokybė užtikrinama taikant tyrimų
metodus,
aprašytus
galiojančioje FĮ – 36 str. 3 d.
Europos farmakopėjoje?
Procedūra
Ar naudojami reagentai turi kokybės
sertifikatus ir yra tinkami naudoti?
Ar ekstemporalių vaistinių preparatų GVP – 561; 562; 563; 564
pakuotės
ženklinimas
atitinka
nustatytus reikalavimus?
Ar nurodomas pagaminto vaistinio GVP – 571
preparato galiojimo laikas?
Kaip nustatomas pagaminto vaistinio Procedūra
preparato galiojimo laikas?
Ar teisingai vedama
apskaitomų
vaistinių
apskaita?

kiekybiškai Nr. 112 – Kiekybiškai
medžiagų apskaitomų
vaistinių
medžiagų sąrašas
V-761 – 22 - 25

Ar parduoda kartinius vaistinius FĮ – 36 str. 5 d.
preparatus kitoms vaistinėms?
Ar parduodant kitoms vaistinėms FĮ – 36 str. 5 d.
pagamintus kartinius vaistus laikomasi V-583 – 9;
nustatytų reikalavimų?
Procedūra
Ar pagaminti kartiniai vaistiniai
preparatai vežami laikantis nustatytų
reikalavimų?
Ar išduodami kartiniai vaistiniai
preparatai Asmens sveikatos priežiūros
įstaigoms (ASPĮ) pagal nustatytus
reikalavimus?

V-583 – 20 - 24
Procedūra
V- 583 – 15 – 18
Procedūra

Klausimynai yra Tarnybos Vaistinių tikrinimo procedūra 6P/08 nustatytos formos klausimų
(reikalavimų) rinkinys, tvirtinamas Tarnybos Rinkos priežiūros skyriaus vedėjo ir skirtas naudoti
įmonės/įstaigos vykdomos veiklos ar veiklos dalies patikrinimo metu kaip atmintinė inspektoriui.
Klausimynuose nurodyti esminiai patikrinimų metu užduodami klausimai ir pagrindiniai
reikalavimai (nuorodos į teisės aktų punktus), kurių turi laikytis įmonės/įstaigos, kad būtų galima
konstatuoti, jog jų vykdoma veikla atitinka nustatytus reikalavimus.
Klausimynai netaikomi patikrinimų radiniams fiksuoti, nes patikrinimų radiniai, faktinės jų
aplinkybės, nustatyti trūkumai, suklasifikuoti į kritinius, reikšmingus ir kitus, bei atitinkamos išvados,
susijusios su patikrinimo tikslu, nustatyta tvarka ir terminais yra surašomos po patikrinimo tikrinimo
pažymose, kurios patvirtintos Tarnybos viršininko įsakymu.

VVKT 6/P-08-F-05

5
PAAIŠKINIMAI:
FĮ – Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas;
Nr. V-197 – Vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teisių ir pareigų paskirstymo
aprašas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V197;
Nr. V-1429 - Reikalavimai patalpoms, kuriose laikomos į kontroliuojamų narkotinių ir
psichotropinių medžiagų II ar III sąrašą įtrauktos medžiagos, verčiantis jų gamyba, didmenine ar
mažmenine prekyba, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014
m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1429;
GVP – Geros vaistinių praktikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-494;
Nr. 112 – Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir
kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir
popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones
(medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112;
Nr.V-7 – Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7;
Nr. V-194 – Didžiausių kompensuojamųjų ekstemporalių vaistinių preparatų gamybos vaistinėse
kainų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008m. kovo 14 d.
įsakymu Nr. V-194;
Nr. V-583 – Kartinių vaistinių preparatų išdavimo (pardavimo) gyventojams, gamybinių
visuomenės vaistinių filialams, kitoms vaistinėms, jų filialams ir juridiniams asmenims, turintiems
asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-583;
Nr. V-761 – Etilo alkoholio įsigijimo be akcizų ir naudojimo sveikatinimo reikmėms aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr.
V-761;
Nr. 302 – Leidimų įsigyti, parduoti ir kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklių
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002m. birželio 26 d.
įsakymu Nr. 302;
Nr. 340 – Skystų vaistų gamyba vaistinėse, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 1994 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 340;
EuPh – Europos farmakopėja.
Procedūra – vaistinėje vykdomos veiklos atitinkančios Geros vaistinių praktikos reikalavimus
aprašas.
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